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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

YðåñâïëéêÞ êáé áíôéðáñáãùãéêÞ ÷áñáêôçñßæåé 

ôç ìåßùóç ôïõ êüóôïõò åñãáóßáò ôï Ãñáöåßï 

Ðñïûðïëïãéóìïý ôçò ÂïõëÞò, óôçí ôñéìçíéáßá 

Ýêèåóç ãéá ôçí ðïñåßá ôçò Ïéêïíïìßáò. «Ç Ýìöáóç 

ðïõ äüèçêå óôç ìåßùóç ôïõ êüóôïõò åñãáóßáò 

êáé óôéò èåóìéêÝò ìåôáâëçôÝò Þôáí õðåñâïëéêÞ 

êáé, ðéèáíüí, áíôéðáñáãùãéêÞ. ÏõóéáóôéêÜ, 

õðåñôïíßóèçêå Ýíáò ðáñÜãïíôáò, äåí åëÞöèçóáí 

õðüøç ç ýöåóç, ïýôå ç áíáôñïöïäüôçóç ôçò 

ýöåóçò áðü ôç ìåßùóç ôùí ìéóèþí, ïýôå ï èåôéêüò 

ñüëïò ðïëëþí èåóìþí åñãáóßáò óå Ýíá êüóìï 

áôåëåéþí» áíáöÝñåôáé óõãêåêñéìÝíá, ãéá íá 

êáôáëÞîåé óôï óõìðÝñáóìá üôé «ï ìéóèüò Ý÷åé 

ëéãüôåñç óçìáóßá ãéá ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá áðü 


Ùò ðñïò ôçí ðïñåßá ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôï 

ðñþôï ôñßìçíï åöÝôïò, áíáöÝñåé üôé óçìáôïäïôåß 

ôçí ïìáëÞ õëïðïßçóç ôïõ áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí 

ðñùôïãåíþí äáðáíþí ìå âÜóç ôá ìÝôñá ôçò 

êõâÝñíçóçò, «ðñÝðåé ùóôüóï íá ðáñáôçñÞóïõìå 

üôé Ýíá ìÝñïò ôùí ìåéùìÝíùí äáðáíþí, Ýíáíôé 

ôùí óôü÷ùí, ïöåßëåôáé óå ìåôÜèåóç ðëçñùìÞò 


ÄÝ÷åôáé üôé ç ðñïóðÜèåéá ôçò äçìïóéïíïìéêÞò 

åîõãßáíóçò åßíáé «äýóêïëç êáé ç ÝêâáóÞ ôçò 

áâÝâáéç», áëëÜ óå óçìáíôéêü âáèìü áõôü 

ôï áðïäßäïõí óôçí áñ÷éêÞ êëßìáêá êáé ôïí 

åìðñïóèïâáñÞ ÷áñáêôÞñá ôùí ðåñéïñéóìþí, óôç 

âáèéÜ ýöåóç ðïõ åðçñåÜæåé ôç äçìüóéá ïéêïíïìßá 

ìÝóù ôùí öüñùí êáé ôçò áíåñãßáò êáé óôá åìðüäéá 

- íïìéêÜ êáé ðïëéôéêÜ - óôá ïðïßá ðñïóêñïýïõí 

êñßóéìåò ìåôáññõèìßóåéò. Áðü êïéíùíéêÞ Üðïøç, 

õðïãñáììßæåé, ñüëï ðáßæåé ìéá äéÜ÷õôç áßóèçóç 

üôé ôá âÜñç ôçò ðñïóáñìïãÞò äåí êáôáíÝìïíôáé 

äßêáéá.

Ìå Üëëá ëüãéá: óôñÝöåôáé êé áõôÞ ç Ýêèåóç êáôÜ 

ôçò ìíçìïíéáêÞò ðñáêôéêÞò.

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Σε τροπολογία, που προώθησε του 

υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών 

ως προσθήκη στο νομοσχέδιο για το 

«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δη-

μοσίων Συμβάσεων και άλλων διατά-

ξεων» περιλαμβάνονται δύο σημαντι-

κές ρυθμίσεις για τα δημόσια έργα. 

Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε με τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις:

-Θεσπίζεται διαδικασία διαιτησίας για 

την επίλυση των διαφορών στα συγ-

χρηματοδοτούμενα δημόσια έργα στα 

οποία Κύριος του Έργου ή και Φορέ-

ας Κατασκευής είναι δημόσια επιχεί-

ρηση του ν. 3429/2005. 

Πρόκειται για μία καινοτόμο ρύθμιση 

η οποία αναμένεται να συμβάλλει ση-

μαντικά στην επιτάχυνση του χρόνου 

εκτέλεσης των έργων αυτών, ανάγκη 

η οποία έχει επισημανθεί από όλες τις 

εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας 

και από πολλές αναθέτουσες αρχές.

- Μειώνεται το ελάχιστο όριο των δύο 

Δεικτών Βιωσιμότητας (ΔΒ) που απαι-

τείται για την κατάταξη των εργοληπτι-

κών επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργο-

ληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), από 

1 σε 0,60 o ΔΒ1 και από 1 σε 0,80 ο 

ΔΒ2. Παράλληλα, καθιερώνεται ετή-

σιος έλεγχος, αντί του ελέγχου ανά 

τριετία που ίσχυε μέχρι τώρα.

Οι Δείκτες Βιωσιμότητας καθιερώθη-

καν το 2001 σε ένα τελείως διαφορε-

τικό οικονομικό πλαίσιο και έκτοτε δεν 

τροποποιήθηκαν. Στη σημερινή δύ-

σκολη οικονομική συγκυρία, με βάση 

τους ισχύοντες δείκτες, ένας μεγάλος 

αριθμός εργοληπτικών επιχειρήσεων 

3ης έως 7ης τάξης δεν είναι σε θέση 

να καλύψει τις προϋποθέσεις για κα-

τάταξή τους, στο Μ.Ε.ΕΠ.

Με τη μείωση των Δεικτών αλλά και 

τον ετήσιο έλεγχό τους, οι εργολη-

πτικές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση 

να ανταποκριθούν στην υφιστάμενη 

οικονομική κατάσταση ενώ παράλλη-

λα δίνεται η δυνατότητα στις υγιείς και 

δυναμικές εργοληπτικές επιχειρήσεις 

να αναπτύσσονται χωρίς να αντιμετω-

πίζουν στρεβλό ανταγωνισμό.

Αλλαγές των 
προϋποθέσεων 
για την κατάταξη 
εργοληπτικών 
επιχειρήσε-
ων στο ΜΕΕΠ 
και διαδικασία 
διαιτησίας για την 
επίλυση οικονο-
µικών διαφορών 
σε συγχρηµατο-
δοτούµενα έργα 
προβλέπουν οι 
τροπολογίες που 
προώθησε στη 
Βουλή, το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης 
και Υποδοµών.

∆ΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Αλλαγή κριτηρίων κατάταξης 
των εργοληπτικών  

επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ

Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε ο 

υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, σε σχέδιο νόμου που κατατίθεται στη 

Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Μεταφορών. Ειδι-

κότερα η τροπολογία προβλέπει ότι η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας συντάσσεται από 

τον υπεύθυνο μηχανικό και θεσπίζεται η ευθύνη του για την υποβολή και τήρηση όλων των 

σχετικών κανονισμών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα ελέγχει την υλοποίηση των μέτρων πυρο-

προστασίας και όχι τη μελέτη κατά το στάδιο της έκδοσης άδειας δόμησης. 

Αναλυτικά στη σελ 3. 

Τροπολογία για τις οικοδοµικές άδειες 



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Ηµέρες Καριέρας»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστή-
µιο Μακεδονίας 

20-21
Μαΐου
2013

16-17
Μαΐου
2013

«Ρύθµιση προς ένα 

έξυπνο ψηφιακό οικοσύστηµα»

ΜΑΡΟΥΣΙ

 Εθνική Επιτροπή Τηλεπι-
κοινωνιών & Ταχυδροµείων 

 Ο οµότιµος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θεοδόσης Τάσιος θα µιλήσει 

την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013, στις 19.00 στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Κέντρο 

ΓΑΙΑ, µε θέµα «Η Γνώση της Ύλης στην Αρχαιοελληνική Γραµµατεία».

Πληροφορίες: Τηλ.: 210-8015870 (εσ. 555).

" Έργα µεταφορικών υποδοµών ως 

µοχλός ανάκαµψης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας"

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας3-4
Ιουνίου
2013

Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων ∆ιεθνούς ∆ιαµετα-

φοράς και Επιχειρήσεων Logistics διοργανώνει 

το 11ο Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε 

τίτλο «Southeast European Intermodality». Η 

εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα (ξε-

νοδοχείο Metropolitan), 16 και 17 Μαΐου 2013.

Βασικοί σκοποί του συνεδρίου είναι: 

της διαµεταφοράς και των logistics ως σηµαντι-

κό πυλώνα της εθνικής µας οικονοµίας 

-

πτικών ανάπτυξης του κλάδου της διαµεταφο-

ράς & των logistics και 

-

δος από την πολυετή ύφεση που πλήττει την 

οικονοµία.

Οµιλητές στο συνέδριο θα είναι εκπρόσωποι 

οµόλογων Συνδέσµων, καθώς και ο Αντιπρόε-

δρος του Παγκόσµιου Οργανισµού του κλάδου 

της FIATA, εκπρόσωποι ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και παραγωγικών τάξεων, εκπρόσωποι φορέων 

που εµπλέκονται µε τη διαµεταφορά  & τα 

logistics, αλλά και ιδιωτικών επιχειρήσεων µε 

εξειδικευµένο αντικείµενο παρουσίασης. Τέλος, 

θα υπάρχουν εκπρόσωποι του Πανεπιστηµιακού 

χώρου οι οποίοι θα παρουσιάσουν κοινοτικά 

πιλοτικά προγράµµατα που αφορούν τις µετα-

φορές, ενώ αναµένονται και εκπρόσωποι από 

την Οµάδα Εµπειρογνωµόνων της Παγκόσµιας 

Τράπεζας που µετέχουν στην Μόνιµη Επιτροπή 

Logistics του Υπουργείου.

Στο συνέδριο έχουν ήδη δηλώσει συµµετοχή 

εκπρόσωποι φορέων και εταιρειών χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως Βουλγαρία, 

Ελβετία, Ιταλία, Κόσσοβο, Κύπρος, Μολδαβία, 

Π.Γ.∆.Μ., Ρουµανία, και Τουρκία.

Πληροφορίες: www.seeffloc2013.com 

«Ψηφιδωτά του Σήµερα»  

Συνέδριο για την καινοτοµία 
στις επιχειρήσεις

Συνέδριο διαµεταφοράς και logistics  

Από σήµερα 13 Μαΐου 2013, οι επισκέπτες του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου  θα έχουν 

τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον κόσµο της 

εικαστικού ∆άφνης Αγγελίδου, µέσω της αναδρο-

µικής έκθεσης "Ψηφιδωτά του Σήµερα".

  Τα έργα, τοποθετηµένα στο αίθριο του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου, στον ίδιο τόπο µε το 

ρωµαϊκό ψηφιδωτό δάπεδο, γίνονται δηλωτικά 

της διαχρονικότητας της τέχνης του ψηφιδωτού 

από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Ταυτόχρονα –

όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση- η έκθεση 

ανταποκρίνεται στους στόχους του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου να αποτελεί πολιτιστικό 

πυρήνα στην καρδιά της πόλης της Αθήνας.

 Συνέδριο µε θέµα: «Προωθώντας την ήπια καινο-

τοµία στην περιοχή MED για την ανταγωνιστικότητα 

και την ανάπτυξη», διοργανώνει  η Περιφέρεια 

Ηπείρου στην πόλη των Ιωαννίνων. Η επιστηµονική 

εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 17 Μαΐου 

στο ξενοδοχείο Grand Serai και στο πλαίσιο του 

έργου “Hidden Innovation Initiatives for SMEs”, του 

οποίου ηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου µε εταίρους 

από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την 

Πορτογαλία. Το έργο στοχεύει στη δηµιουργία ενός 

διακρατικού δικτύου συνεργασίας, πληροφορεί 

τους επιχειρηµατίες για νέες ιδέες και εργαλεία 

καθώς και για καινοτόµες µεθόδους οργάνω-

σης των επιχειρήσεών τους, ενώ ανοίγει νέους 

δρόµους για την προώθηση των προϊόντων τους. 

Σηµειώνεται ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο 

του προγράµµατος MED και συγχρηµατοδοτείται 

κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο και κατά 25% 

από εθνικούς πόρους.
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Απλουστεύεται το πρόγραµµα 
«Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον»

Νέος σταθµός κρουαζιέρας  
στον Πειραιά

Απλουστεύονται οι διαδικασίες για το πρόγραµµα «Εξοι-

κονοµώ κατ’ Οίκον», ώστε να γίνει πιο ευέλικτο και απο-

τελεσµατικότερο για τον καταναλωτή που επιθυµεί να 

κάνει χρήση του. Όπως ανακοινώθηκε, σε συνάντηση µε-

ταξύ στελεχών του υπουργείου Ανάπτυξης και του ΥΠΕΚΑ 

αποφασίστηκε να γίνει απλούστευση των διαδικασιών και 

να καλυφθούν οι 2.000 αιτήσεις από τις περιοχές της Κε-

ντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, που έχουν «παγώσει». 

Παράλληλα, προωθείται η απλούστευση του οδηγού έντα-

ξης στο πρόγραµµα µέσω του περιορισµού των πιστοποι-

ητικών, καθώς σήµερα απαιτούνται 26, ενώ, εξετάζεται το 

ενδεχόµενο το συγκεκριµένο πρόγραµµα να σταµατήσει 

να αφορά δάνεια αλλά επιδοτήσεις. Όπως τόνισε ο πρόε-

δρος του ΕΤΕΑΝ, Γ. Γεροντούκος «οι άνθρωποι που έχουν 

επενδύσει θα ησυχάσουν, θα πάρουν τα χρήµατά τους, 

έτσι όπως προβλέπει το πρόγραµµα. Και ελήφθη επίσης 

µια σηµαντική απόφαση, µήπως όλα αυτά τα κεφάλαια 

διατεθούν µε νέα µορφή στην αγορά, προκειµένου να εί-

ναι πιο φιλικά προς το νοικοκυριό». Παράλληλα ανέφερε 

ότι στο πρόγραµµα έχουν ήδη υπαχθεί περισσότερες από 

24.000 κατοικίες µε επιλέξιµους προϋπολογισµούς 236 

εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη εξοφληθεί επιλέξιµες δαπά-

νες 76 εκατ. ευρώ σε δάνεια και 47 εκατ. ευρώ σε επιχο-

ρηγήσεις.

Σήµερα ∆ευτέρα, δίνεται σε πλήρη χρήση ο δεύτερος, επιβατικός σταθµός 

κρουαζιέρας στο λιµάνι του Πειραιά συνολικού εµβαδού 5.600 τµ, που θα µπο-

ρεί να εξυπηρετεί ηµερησίως µέχρι 25.000 επιβάτες. Ο νέος σταθµός, στο πα-

λαιό λιθόκτιστο κτίριο (πρώην Κανέλλου) θα φέρει το όνοµα του Θεµιστοκλή, και 

θα διαθέτει µεγάλους χώρους εισόδου-εξόδου επιβατών σύγχρονα συστήµατα 

έλεγχου, και περιβάλλοντα χώρο για στάθµευση ταξί, τουριστικών λεωφορείων 

και ΙΧ αυτοκινήτων, ενώ η είσοδός του θα είναι από την Πύλη Ε12 (Λέοντος). Οι 

επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να θαυµάζουν τµήµα των τειχών του Κόνωνος 

του αρχαίου λιµανιού, περνώντας από µια γυάλινη γέφυρα.Το τµήµα αυτό απο-

καλύφθηκε και συντηρήθηκε πλήρως από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιά 

µε δαπάνη του ΟΛΠ ΑΕ. Τα εγκαίνια του νέου σταθµού, ο οποίος θα υποδέχε-

ται τους επιβάτες των µεγάλων κρουαζιερόπλοιων που θα ελλιµενίζονται στους 

προβλήτες Αλκίµου, «Παλατάκι» και Θεµιστοκλέους, θα γίνουν τη ∆ευτέρα 27 

Μαΐου 2013 στις 12.30 το µεσηµέρι από τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κω-

στή Μουσουρούλη.

 Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του ΟΛΠ ΑΕ Γιώργος 

Ανωµερίτης, ο Οργανισµός, µε τον νέο σταθµό, θα µπορεί να εξυπηρετεί επι-

βάτες από δύο διαφορετικά σηµεία εισόδου-εξόδου. Μέχρι το τέλος του έτους 

ανέφερε επίσης ότι θα είναι έτοιµος και ο Γ' Σταθµός Επιβατών Κρουαζιέρας, 

ο οποίος θα εξυπηρετεί τα κρουαζιερόπλοια της περιοχής της Ακτής Μιαούλη.

Για την τροπολογία προσθήκη σε σχέδιο νόµου 

του υπουργείου Ανάπτυξης, την οποία υπέγρα-

ψε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ. Στ. Καλα-

φάτης η οποία αφορά στις διαδικασίες έκδο-

σης οικοδοµικής άδειας  και στη διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης από το ΥΠΕΚΑ 

αναλυτικά ανακοινώθηκε ότι: «Συγκεκριµένα, 

µε τις προτεινόµενες διατάξεις ενισχύεται η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και µειώνεται η 

γραφειοκρατία, στο πλαίσιο αδειοδοτήσεων 

κτιριακών έργων από τις δηµόσιες αρχές.

Ειδικότερα:

-Η µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας συ-

ντάσσεται από τον υπεύθυνο µηχανικό και 

θεσπίζεται η ευθύνη του για την υποβολή και 

τήρηση όλων των σχετικών κανονισµών. Η 

Πυροσβεστική Υπηρεσία θα ελέγχει την υλο-

ποίηση των µέτρων πυροπροστασίας και όχι 

τη µελέτη κατά το στάδιο της έκδοσης άδειας 

δόµησης, µειώνοντας έτσι τη γραφειοκρατία 

και το χρόνο εξυπηρέτησης, απελευθερώνο-

ντας ταυτόχρονα προσωπικό για το ουσιαστικό 

κοµµάτι του ελέγχου.

-Η Αστυνοµική Αρχή θα ενηµερώνεται για τα 

στοιχεία της πράξης έγκρισης δόµησης και του 

εκτελούντος το έργο, σύµφωνα µε συγκεκρι-

µένο υπόδειγµα, αντί της µέχρι σήµερα αυτο-

πρόσωπης παρουσίας και θεώρησης όλων των 

στοιχείων από Αστυνοµική Αρχή. Προβλέπεται 

επίσης, ότι µε την έναρξη της ηλεκτρονικής 

διαδικασίας της Ταυτότητας Κτιρίου η ενηµέ-

ρωση της Αστυνοµικής Αρχής θα γίνεται ηλε-

κτρονικά.

-Όσες µελέτες για κτιριακό έργο δεν εγκρίνο-

νται από τις Υπηρεσίες ∆όµησης, θα µπορούν, 

µέχρι την έναρξη εφαρµογής της ηλεκτρονι-

κής διαδικασίας, να υποβάλλονται σε ψηφιακή 

µορφή µε συµπυκνωµένο ψηφιακό δίσκο (CD), 

συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του Μη-

χανικού για το περιεχόµενό του, οι οποίες θα 

αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ειδικό ηλε-

κτρονικό µητρώο.

-Οµογενοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν 

τα στοιχεία των πιστοποιητικών ενεργειακής 

απόδοσης κτιρίων, µε τα στοιχεία της ταυτότη-

τας κτιρίου.

Όσον αφορά τη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, για έργα ή δραστηριότητες που 

χρηµατοδοτούνται από ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προ-

τείνονται ρυθµίσεις που διασφαλίζουν τη µεί-

ωση του απαιτούµενου χρόνου για τη σύνταξη 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, 

ή την απόφαση απόρριψης από την αρµόδια 

περιβαλλοντική αρχή, διασφαλίζοντας παράλ-

ληλα τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων 

δηµόσιων φορέων».

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Αλλαγές στην έκδοση οικοδοµικής άδειας 
και την περιβαλλοντική αδειοδότηση



Μπορεί η ικανότητα επικοινωνίας και πρόσβασης σε πληροφορίες να αυξήθηκε εντυπωσιακά τα τελευταία 

50 χρόνια, η προσωπική µεταφορά δεν έχει βελτιωθεί σηµαντικά το ίδιο διάστηµα. Ο µέσος κάτοικος 

µιας από τις µεγαλουπόλεις του πλανήτη, ξοδεύει σχεδόν πέντε ώρες την εβδοµάδα …κολληµένος στην 

κυκλοφορία, ενώ σε παγκόσµιο επίπεδο, πάνω απ’ ένα εκατοµµύριο άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο 

εξαιτίας οδικών δυστυχηµάτων.

Οι αεροπορικές εταιρείες, απ’ την άλλη πλευρά, έχουν εντυπωσιακό ρεκόρ ασφάλειας, πλην, όµως, οι 

πτήσεις είναι προγραµµατισµένες και οι επιβάτες πρέπει να προσαρµόζονται σ’ αυτά. Η ιδανική λύση για 

κάποιους είναι η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας µε την ευκολία και την ευελιξία ενός αυτοκινήτου. 

Χρειαζόµαστε ένα αυτοκίνητο που να …πετά ! 

Την επανάσταση στην προσωπική κινητικότητα επιχειρεί να κάνει η Terrafugia (ter-ra-FOO-gee-ah), µια 

εταιρεία που έχει θέσει στόχο να καταστεί η πρώτη ιπτάµενη αυτοκινητοβιοµηχανία στον πλανήτη. Με 

σύνθηµα το "Escape the Earth" έχει ήδη …δροµολογήσει ταυτόχρονα στους δρόµους και τους αιθέρες, ένα 

διθέσιο όχηµα, το οποίο φέρνει ένα νέο επίπεδο ελευθερίας. Ένα όχηµα που ξεκινά από ένα κοινό γκαράζ 

σπιτιού, να κινηθεί µε ασφάλεια στην εθνική οδό και να απογειωθεί, όταν χρειαστεί, από τον δρόµο ή ένα 

αεροδρόµιο. Φτάνει ο οδηγός να είναι και πιλότος.

Οι έως τώρα δοκιµές του στέφθηκαν από επιτυχία, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία δοκιµάζει και µοντέλο 

κάθετης απογείωσης και προσγείωσης.
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Άµεσα διαθέσιµη για smartphone και tablet µε 

Android 2.2 (ή νεότερη) και iOS 5.1 (ή νεότερη) 

είναι η υπηρεσία φωνητικής πλοήγησης από τους 

χάρτες της Google, βήµα προς βήµα, έτσι ώστε να 

µην χρειάζεται να βλέπει κάποιος την οθόνη. Η 

εφαρµογή διατίθεται δωρεάν, αλλά για τη χρήση 

της χρησιµοποιείται η σύνδεση στο διαδίκτυο 

(µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi) 

ώστε να αντλεί τους πιο πρόσφατους χάρτες και 

οδηγίες καθοδήγησης, που σηµαίνει ότι χρειάζεται 

προσοχή, ώστε να αποτραπούν ανεπιθύµητοι 

υψηλοί λογαριασµοί. Η υπηρεσία ενηµερώνεται 

τακτικά µε τα πιο πρόσφατα δεδοµένα από τους 

Χάρτες Google, το οποίο σηµαίνει ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να αγοράζουν ανανεωµένους χάρτες 

ή να ενηµερώνουν τις συσκευές τους. 

Η Google αναφέρει πως η πλοήγηση στους Χάρτες Google χτίστηκε από το µηδέν ως ένα 

«διαδικτυακό σύστηµα GPS», που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν τις τοποθεσίες που τους 

ενδιαφέρουν, τις διευθύνσεις επιχειρήσεων, αλλά και τα πρατήρια βενζίνης, εστιατόρια και χώρους 

στάθµευσης, κατά µήκος της διαδροµής.

Η χρήση είναι εξαιρετικά απλή, αφού αρκεί να πληκτρολογηθεί ο προορισµός, έστω κι αν δεν είναι 

γνωστή η ακριβής διεύθυνση. Προσφέρεται, µάλιστα, η δυνατότητα χρήσης επιλεγµένων χαρτών σε 

κατάσταση offline στο λειτουργικό Android.

Ν’ αποσυρθούν από το διαδίκτυο 

τα σχέδια του εκτυπώσιµου όπλου 

Liberator, ζήτησε η κυβέρνηση 

των ΗΠΑ, µετά τη πληροφορία 

ότι τουλάχιστον 100.000 χρήστες 

κατέβασαν τα σχέδια του όπλου µέσα 

στις δύο πρώτες ηµέρες διάθεσής 

του, αλλά και µε το σκεπτικό 

ότι η διάθεσή τους ενδέχεται να 

παραβιάζει τους κανονισµούς για την 

οπλοκατοχή. Το ζήτηµα, όµως, είναι 

ότι τα επίµαχα σχέδια κυκλοφορούν 

ήδη ευρέως 

online και 

ουσιαστικά 

είναι αδύνατο 

να ελεγχθούν. 

Η εταιρεία 

Defense 

Distributed, 

δηµιουργός 

του όπλου, 

έλαβε επιστολή 

από το Στέιτ 

Ντιπάρτµεντ και 

από το Γραφείο 

Συµµόρφωσης 

µε τους 

Ελέγχους του Εµπορίου στον 

τοµέα της Άµυνας, κάνοντας λόγο 

για ενδεχόµενη παραβίαση των 

κανονισµών που αφορούν ειδικότερα 

την αποστολή όπλων στο εξωτερικό.

Από τους 100.000 χρήστες που 

κατέβασαν το αρχείο CAD µε τα 

σχέδια τις πρώτες δύο ηµέρες, οι 

περισσότεροι προέρχονται από τις 

ΗΠΑ, την Ισπανία, τη Βραζιλία, τη 

Γερµανία και τη Βρετανία.

Γεγονός είναι ότι για την κατασκευή 

και την πώληση του Liberator η 

εταιρεία χρειάστηκε να πάρει άδεια 

από το αµερικανικό Γραφείο Αλκοόλ, 

Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και 

Εκρηκτικών, εκπρόσωπος του οποίου 

δήλωσε ότι οποιοσδήποτε Αµερικανός 

είναι ελεύθερος να κατασκευάσει 

όπλα για προσωπική χρήση, η 

πώλησή τους όµως απαιτεί επιπλέον 

άδεια.

Και κάτι ακόµη, ιδιαίτερα σηµαντικό: 

τα εκτυπώσιµα όπλα παραµένουν 

αόρατα στους ανιχνευτές µετάλλων!

Η ΖΗΤΗΣΗ ΑΝΗΣΥΧΗΣΕ



Η κατασκευή διώρυγας που θα συνδέει τη 

Μαύρη Θάλασσα µε το Αιγαίο - ένα έργο 

που ονοµάστηκε από τους κριτικούς και 

τους υποστηρικτές ως «τρελό σχέδιο" για 

την Τουρκία - είναι έργο που βρίσκεται επί-

σηµα σε εξέλιξη, δήλωσε ο Τούρκος ανα-

πληρωτής πρωθυπουργός Ali Babacan, µι-

λώντας σε δηµοσιογράφους στην Άγκυρα. 

Σύµφωνα µε το δίκτυο «RE+D Magazine» 

ο κ Babacan είπε ότι το έργο κατασκευής 

και λειτουργίας των 30 µιλίων καναλιού, το 

οποίο θα κατασκευαστεί στις δυτικές πα-

ρυφές της Κωνσταντινούπολης, θα γίνει 

σε σύµπραξη µε τον ιδιωτικό τοµέα µόλις 

εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση η οποία θα 

καθορίσει και την τελική χάραξή του. Λόγω 

του µεγέθους και της κλίµακας του έργου, 

κ Babacan ανέφερε ότι το κράτος θα ανα-

λάβει το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατο-

δότησης. «Το έργο αυτό είναι ένα µεγάλο 

έργο. Βάσει του σχεδιασµού θα πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί πριν την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης του τρίτου αεροδροµίου, 

της Κωνσταντινούπολης".

Äéþñõãá ðïõ óõíäÝåé 

Ìáýñç ÈÜëáóóá  

ìå Áéãáßï
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Σε ισχύ από τις 12 το µεσηµέρι της 15ης Μαΐου τίθεται η πολιτική 

επιστράτευση του συνόλου των καθηγητών της δευτεροβάθµιας εκ-

παίδευσης, όπως προβλέπει το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα που 

υπέγραψε χθες ο πρωθυπουργός. Στο σκεπτικό της απόφασης για την 

πολιτική επιστράτευση των εκπαιδευτικών υπογραµµίζεται η «επιτα-

κτική ανάγκη αποτροπής των απειλούµενων δυσµενών συνεπειών από 

την προταθείσα, µε την από 10 Μαΐου 2013 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΟΛΜΕ, εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία την 17η 

Μαΐου 2013, πρώτη ηµέρα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 

του σχολικού έτους 2012−2013 και από κάθε άλλη προταθησόµενη ή 

κηρυχθησόµενη εντός της περιόδου διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών 

και µέχρι την ολοκλήρωση τους».  Επιπλέον αναφέρονται και η «σηµα-

ντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας» όπως 

και «οι σοβαροί κίνδυνοι από την ενδεχόµενη απεργία για τη δηµόσια 

τάξη και την υγεία των υποψηφίων στις ανωτέρω εξετάσεις, αιφνιδίως, 

επτά ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την διεξαγωγή τους».

ÅðéóôñÜôåõóç ôùí êáèçãçôþí ôçò äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις 

του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτο-

βολταϊκών Συστηµάτων σε Στέγες στην οποία 

παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη του προ-

γράµµατος από την έναρξή του έως και σήµερα 

έδωσε στη δηµοσιότητα το ΥΠΕΚΑ.

Βάσει της έκθεσης, από τον Ιούλιο του 2009 

έως και το Μάρτιο του 2013 έχουν εγκαταστα-

θεί Φ/Β σταθµοί ονοµαστικής ισχύος 341 MW, 

οι οποίοι αντιστοιχούν σε περίπου 38.000 εγκα-

ταστάσεις.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο έχουν παραχθεί 

από τους εν λόγω σταθµούς 0,4 TWh ηλεκτρι- κής ενέργειας (2,4% της συνολικά παραγόµενης 

ενέργειας από ΑΠΕ) δηµιουργώντας αντίστοιχα 

απαίτηση αποζηµίωσης της τάξεως των 224 εκ. 

€ (10% της συνολικής αποζηµίωσης της παρα-

γόµενης ενέργειας από ΑΠΕ).

Στην έκθεσή του το ΥΠΕΚΑ τονίζει ότι στην 

περίπτωση των φωτοβολταϊκών στις στέγες οι 

εγγυηµένες τιµές αποζηµίωσης της παραγόµε-

νης ενέργειας, από την έναρξη εφαρµογής του 

Προγράµµατος έως και τον Αύγουστο του 2012, 

ήταν υψηλές και δεν ακολούθησαν τη µείωση 

του κόστους κατασκευής.

Αυτό, σύµφωνα µε το ΥΠΕΚΑ, οδήγησε σε 

υψηλούς βαθµούς απόδοσης που κυµαίνονται 

από 14% έως και 27%.

Γενικότερα για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών, 

το ΥΠΕΚΑ χαρακτηρίζει την αγορά ώριµη πλέ-

ον, σηµειώνοντας µάλιστα ότι παρουσιάζει «ση-

µάδια υπερθέρµανσης» το τελευταίο διάστηµα 

«έχοντας κινηθεί προς µεγέθη που έχουν ξε-

περάσει κάθε προσδοκία και τους στόχους που 

η πολιτεία επίσηµα έχει θέσει». Στα βασικά 

συµπεράσµατα της έκθεσης περιλαµβάνονται 

παράλληλα τα εξής:

είναι περίπου ίση µε 9 kWp στο ∆ΣΜ και στην 

Κρήτη σε αντίθεση µε τα Μ∆Ν που το αντίστοι-

χο µέγεθος ισούται µε 4,8 kWp.

-

νάδα ονοµαστικής ισχύος είναι ίση µε 1400

kWh/kWp.

ενέργειας από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 

σε στέγες για το έτος 2012 ήταν 549 €/MWh, 

σχεδόν τριπλάσια σε σχέση µε τη συνολική µε-

σοσταθµική τιµή ενέργειας ΑΠΕ που ισούταν 

µε 186 €/MWh

-

σης) που συνάπτει ο κύριος της φωτοβολταϊκής 

εγκατάστασης µε τον εκάστοτε Προµηθευτή 

έχει εικοσιπενταετή (25 έτη) διάρκεια και συ-

νοµολογείται µε σταθερή τιµή αναφοράς που 

αντιστοιχεί στην τιµή που ισχύει κατά τη χρο-

νική στιγµή που αυτή (η Σύµβαση) συνάπτεται, 

υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύν-

δεσης του φωτοβολταϊκού συστήµατος εντός 

έξι (6) µηνών από τη σύναψη της Σύµβασης 

Συµψηφισµού.

απαλλάσσεται από φορολογικές υποχρεώσεις 

(φορολογία κερδών από πώληση παραγόµενης 

ενέργειας, καταβολή ΦΠΑ).

-

ταϊκής εγκατάστασης σε στέγη µειώθηκε από 

το Α΄ εξάµηνο του 2010 έως σήµερα σχεδόν 

κατά 64%.

-

γόµενης ενέργειας, από την έναρξη εφαρµογής 

του Προγράµµατος έως και τον Αύγουστο του 

2012, ήταν υψηλές και δεν ακολούθησαν τη 

µείωση του κόστους κατασκευής µε αποτέλε-

σµα να οδηγούν σε υψηλούς βαθµούς απόδο-

σης (Project IRR) που κυµαίνονται από 14% έως 

και 27%.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ 

Οι αποδόσεις των Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε Στέγες
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το Ταµιευτήριο πωλείται αφού σπάσει σε 

«καλή» και «κακή» τράπεζα- ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑ ΚΑΥΤΟ ∆ΙΜΗΝΟ ΓΙΑ 

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

χρόνος αναστροφής των φορολογικών παρακρατήσεων- ∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

ΤΑΧΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Η βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος προσελκύει 

ξένα funds- ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ- Οι τράπεζες σχεδιάζουν 

έξοδο στις αγορές, οι επιχειρήσεις έτοιµες για την επόµενη ηµέρα 

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΠΛΗ ∆ΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP.

ΤΑ ΝΕΑ: 

για τις εξετάσεις µε τους καθηγητές υπό επιστράτευση να επιµένουν 

σε απεργία- ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΝΑΡΚΟΠΕ∆ΙΟ- Το έγγραφο 

επιστράτευσης περιλαµβάνει όλους όσοι εµπλέκονται- Το απόγευµα 

∆ΝΤ- ΕΕ: ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟ∆ΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

και ∆ΗΜΑΡ- ΨΩΜΙ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, … ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ " ΣΥΡΡΑΞΗ ΚΑΙ 

Ο∆ΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ- 8 τραυµατίες.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 

ΟΛΜΕ τα συνδικάτα, ζητώντας 24ωρη στις 17 Μαΐου- Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ- Τα 

ΜΑΤ ξυλοφόρτωσαν 2 γυναίκες και συνέλαβαν 3. Ένταση και χηµικά 

κατά 500 κατοίκων σε άλλο σηµείο του βουνού.

ΕΘΝΟΣ: Το υπουργείο Οικονοµικών ρίχνει στη µάχη 1.500 ελεγκτές- 

10.700 ΥΠΟΠΤΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ- Ποια είναι τα δέκα 

«κριτήρια κινδύνου» για φοροδιαφυγή- Η λίστα προτεραιότητας για τους 

 ΦΥΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Με το νέο έντυπο Ε21 στη φετινή δήλωση- 

«ΦΑΚΕΛΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ! ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 7,5 ∆ΙΣ. €- Οι 

η επίδοση των φύλλων πορείας σε 88.000 καθηγητές- ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ 100.000 ΜΑΘΗΤΕΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Με συνταγή ΗΠΑ! Ούτε η εξόφληση χρεών θα σώζει 

τους οφειλέτες- ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ- Προσωπικό φακέλωµα 

για κάθε πολίτη από τις εφορίες! Νέο έντυπο στις δηλώσεις (Ε21) 

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΕ 85.000 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ!-

έπειτα από την επιστράτευση.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Έξαρση εγκληµατικότητας από τις τρύπιες 

φυλακές του Ρουπακιώτη- ΣΚΛΗΡΟΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΣΤΗ 

ΧΩΡΑ- Πλιάτσικο θανάτου από ανεξέλεγκτες συµµορίες- Λευκή πετσέτα 

στους µαθητές- ΟΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΑΝ 88.000 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ- Ψάχνουν διάσωση σε πανεκπαιδευτικό µέτωπο µε 

δασκάλους και Α∆Ε∆Υ.

ΕΣΤΙΑ: ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ∆υσχεραίνουν 

τον δρόµο προς την ανάπτυξη.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Η ΟΛΜΕ επιµένει στην απεργία- ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ

ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»- ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ 

∆ΗΜΕΥΣΗ ΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

ΕΛΠΙ∆ΙΟΣ: ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ! Η ΚΟΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΩΡΑ 

ΞΕΚΙΝΑ!
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-19 | 13/05/2013

Φύλλο και φτερό θα κάνει n Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 

Εσόδων του υπουργείου Οικονοµικών τις δηλώσεις 

φορολογουµένων οι οποίοι µετέφεραν στο εξωτερικό 

την περίοδο 2009-2011 ποσά µεγάλου ύψους που όµως 

δεν δικαιολόγησαν στις φορολογικές Αρχές. Οι εν λόγω 

φορολογούµενοι θα είναι οι πρώτοι που θα ελεγχθούν µε 

έµµεσες τεχνικές ελέγχου, δηλαδή µέσα από σύνθετες 

διασταυρώσεις που θα προσδιορίζουν τα εισοδήµατά. 

τους βάσει τις δηλούµενες δαπάνες τους, το ύψος των 

καταθέσεών τους, τον τρόπο διαβίωσής τους (τεκµαρτές 

δαπάνες), την ακίνητη περιουσία τους και τα άυλα 

περιουσιακά τους στοιχεία (µετοχές, οµόλογα, ασφαλιστικά 

φορολογουµένους που το διάστηµα 2009-2011 µετέφεραν στο 

εξωτερικό καταθέσεις ύψους περίπου 22 δισ. ευρώ, οι 24.710 

φορολογούµενοι µε καταθέσεις ύψους 7 δισ. ευρώ έλαβαν 

ειδοποιητήρια από το υπουργείο Οικονοµικών προκειµένου 

να δικαιολογήσουν τις µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των 

εισοδηµάτων τους και των χρηµάτων που έστειλαν στο 

εξωτερικό. Από τους 11.000 φορολογουµένους οι οποίοι δεν 

εµφανίστηκαν, οι 8.500 δεν βρέθηκαν βάσει διεύθυνσης και 

τα ειδοποιητήρια του υπουργείου Οικονοµικών επέστρεψαν 

πίσω. Ωστόσο, 2.500 φορολογούµενοι έλαβαν την ειδοποίηση 

τα εµβάσµατά τους. Αυτοί θα αποτελέσουν και την πρώτη 

«δεξαµενή» φορολογουµένων που θα ελεγχθούν µε τις 

έµµεσες τεχνικές ελέγχου, ενώ σε δεύτερη φάση αναµένεται 

να ελεγχθούν και όλοι οι εµβασµατούχοι που «υποδειχθούν» 

από το νέο σύστηµα πως πρέπει να διερευνηθούν οι 

υποθέσεις τους. Μετά την υπογραφή από τον υφυπουργό, 

Γ, Μαυραγάνη της απόφασης µε την οποία ενεργοποιούνται 

Φορολογίας Εισοδήµατος, τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και 

οι επιτηδευµατίες θα αξιολογούνται και θα ελέγχονται µε 

βάση το «οικονοµικό προφίλ» τους, το οποίο θα προκύπτει 

βάσει ειδικών µαθηµατικών τύπων που λαµβάνουν υπόψη 

τόσο τα πραγµατικά όσο και τα τεκµαρτά εισοδήµατα 

(ανάλυση ρευστότητας του φορολογουµένου, n καθαρή θέση 

του φορολογουµένου, το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων 

και των δαπανών σε µετρητά, mark up method κ.λπ.). Με 

τις τεχνικές αυτές θα προσδιορίζονται και τα ακαθάριστα 

έσοδα, αλλά και οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των 

επιτηδευµατιών. Πρέπει να σηµειωθεί πως οι έµµεσες 

τεχνικές προσδιορισµού των εισοδηµάτων είναι µαχητές και 

έτσι δίνεται n δυνατότητα ανταπόδειξης στον φορολογούµενο, 

πριν από την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων. Για 

την αποφυγή λοιπών λαθών και για να µην αδικείται ο 

φορολογούµενος, ο προϊστάµενος της ελεγκτικής µονάδας 

πριν από την έκδοση των φύλλων ή πράξεων καταλογισµού 

Οικονοµικών ρωτήθηκε από «ΤΑ ΝΕΑ» για τις αιτιάσεις που 

έχουν εγερθεί - µεταξύ άλλων και από την Επιστηµονική 

τεχνικών ελέγχου και των διατάξεων του N. 4079/2012. 

µεθόδων υπολογισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, 

οι οποίες δεν έχουν γενική εφαρµογή στο σύνολο των 

φορολογουµένων και δεν εφαρµόζονται µόνο όταν n 

φορολογική Αρχή αδυνατεί να προσδιορίσει τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του επιτηδευµατία λόγω αποδεδειγµένης 

ανεπάρκειας ή ανακρίβειάς τους, αντίκειται στην αρχή της 

ισότητας. «Οι έµµεσες τεχνικές ελέγχου εφαρµόζονται 

διεθνώς από τα περισσότερα ανεπτυγµένα κράτη. Πλέον δεν 

θα γίνεται δειγµατοληπτικός έλεγχος βάσει του ΑΦΜ των 

φορολογουµένων, αλλά έλεγχος βάσει των διασταυρούµενων 

στοιχείων. Μπορεί να εγείρεται ζήτηµα για το τι συµβαίνει 

όταν τα τεκµήρια που χρησιµοποιούνται δεν είναι ακριβή, 

ωστόσο για τον λόγο αυτό δίνεται n δυνατότητα ανταπόδειξης 

Επικρατείας, αυτό θα κρίνει για το εάν αυτές οι τεχνικές 

ελέγχου είναι αντισυνταγµατικές ή όχι» τόνισε σχετικώς το 

έµπειρο στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών.

ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 35 | 13/05/2013

Νέα, πιο σύντοµη διαδικασία έκδοσης οικοδοµικής άδειας 

προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος µε τροπολογία που 

κτηρίου, που θα επωµίζεται στο εξής ο µελετητής µηχανικός, 

όπως και τη διαδικασία ενηµέρωσης της αστυνοµίας, µε 

στόχο τον περιορισµό της γραφειοκρατίας. Αναλυτικά, 

προβλέπεται ότι:

τον υπεύθυνο µηχανικό και θεσπίζεται n ευθύνη του για 

την υποβολή και τήρηση όλων των σχετικών κανονισµών. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα ελέγχει την υλοποίηση των 

µέτρων πυροπροστασίας και όχι τη µελέτη κατά το στάδιο της 

έκδοσης άδειας δόµησης, µειώνοντας έτσι τη γραφειοκρατία 

και το χρόνο εξυπηρέτησης, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα 

προσωπικό για το ουσιαστικό κοµµάτι του ελέγχου.

πράξης έγκρισης δόµησης και του εκτελούντος το έργο, 

σύµφωνα µε συγκεκριµένο υπόδειγµα, αντί της µέχρι σήµερα 

αυτοπρόσωπης παρουσίας και θεώρησης όλων των στοιχείων 

από αστυνοµική αρχή. Προβλέπεται επίσης ότι µε την έναρξη 

ενηµέρωση της αστυνοµικής αρχής θα γίνεται ηλεκτρονικά.

τις υπηρεσίες δόµησης θα µπορούν, µέχρι την έναρξη 

εφαρµογής της ηλεκτρονικής διαδικασίας, να υποβάλλονται 

σε ψηφιακή µορφή µε συµπυκνωµένο ψηφιακό δίσκο (CD), 

συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού για το 

περιεχόµενο του, οι οποίες θα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά 
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σε ειδικό ηλεκτρονικό µητρώο.

των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων µε τα 

εκδίδονται µία φορά ανά δεκαετία και να µην επιβαρύνεται 

αδειοδότησης για έργα ή δραστηριότητες που 

χρηµατοδοτούνται από διαρθρωτικά ταµεία και προγράµµατα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνονται ρυθµίσεις που 

διασφαλίζουν τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου για 

τη σύνταξη απόφασης έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή 

την απόφαση απόρριψης από την αρµόδια περιβαλλοντική 

αρχή, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συµµετοχή όλων των 

εµπλεκόµενων δηµόσιων φορέων.

ΧΩΡΙΣ... Ο∆ΗΓΙΕΣ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ E1

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 5 | 13/05/2013

Mετ’ εµποδίων εξελίσσεται και φέτος n διαδικασία υποβολής 

των φορολογικών δηλώσεων. Η ηλεκτρονική πύλη του 

Τaxisnet για την υποβολή των δηλώσεων αναµένεται 

να ανοίξει τις επόµενες ηµέρες. Ωστόσο µέχρι σήµερα, 

δεν έχει δηµοσιοποιηθεί το βιβλιαράκι µε τις οδηγίες 

για τη συµπλήρωση του εντύπου E1, µε αποτέλεσµα οι 

φορολογούµενοι να µη γνωρίζουν επακριβώς τις αλλαγές 

που έχουν επέλθει στους κωδικούς της δήλωσης και κυρίως 

τα εισοδήµατα µου θα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά 

για πρώτη φορά φέτος όπως οι τόκοι καταθέσεων. Επίσης 

οι συνταξιούχοι δεν έχουν λάβει από το Ταµείο τους τις 

βεβαιώσεις αποδοχών, ενώ ένα νέο έντυπο που θα φέρει 

τον κωδικό Ε21 θα κληθούν να συµπληρώσουν και να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε τη δήλωση περίπου 2,5 

αυτό θα πρέπει να αναγράψουν συγκεκριµένα στοιχεία που 

θα τους ζητήσει ο ΟΓΑ, για να λάβουν τα νέα οικογενειακά 

επιδόµατα. To έντυπο αυτό θα έχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης και θα συµπληρωθεί υποχρεωτικά από κάθε 

φορολογούµενο για να εισπράξει τα νέα επιδόµατα τέκνων 

τα οποία κυµαίνονται από 13,33 έως 40 ευρώ τον µήνα για 

κάθε παιδί, ανάλογα µε το ύψος του ετήσιου εισοδήµατος, 

καθώς και τα νέα τριτεκνικά και πολυτεκτικά επιδόµατα 

τα οποία ανέρχονται σε 500 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί. 

αποτελεί το ύψος των εισοδηµάτων. Οι δικαιούχοι των νέων 

επιδοµάτων θα µπορούν να εισπράξουν την πρώτη δόση 

το 50%του συνολικού ποσού που δικαιούται ετησίως κάθε 

- Για οικογένεια µε 1 παιδί και ετήσιο εισόδηµα 9.000 ευρώ, 

n πρώτη δόση θα είναι 240 ευρώ, καθώς το συνολικό ετήσιο 

ποσό επιδοµάτων φθάνει τα 480 ευρώ. 

- Για οικογένεια µε 2 παιδιά και ετήσιο εισόδηµα 20.000 

ευρώ, n πρώτη δόση θα είναι 320 ευρώ, καθώς το συνολικό 

-Για οικογένεια µε 3 παιδιά και ετήσιο εισόδηµα 25.000 

ευρώ, n πρώτη δόση θα είναι 990 ευρώ, καθώς το συνολικό 

ετήσιο ποσό επιδοµάτων φθάνει τα 1.980 ευρώ. 

πρέπει να υποβληθεί ταυτόχρονα µε τη δήλωση, µέσω του 

TAXISNET. 

TO ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

πληµµύρισε από ελληνικά µουσεία. Για να τα δοξάσει, αλλά 

και για να αναδείξει τα προβλήµατά τους εν µέσω της κρίσης.  

Οι «Times του Λονδίνου» στις 11 Μαΐου απεφάνθησαν ότι το 

Μουσείο Ακρόπολης δεν ανήκει απλώς στα «50 καλύτερα 

µουσεία του κόσµου», αφού το τοποθέτησαν στην τρίτη θέση, 

κάτω από το Smithsonian Institution της Ουάσινγκτον και το 

Ο κατάλογος, βέβαια, είναι µια υποκειµενική αξιολόγηση για 

την οποία η εφηµερίδα απευθύνθηκε σε ειδικούς, ο καθένας 

από τους οποίους πρότεινε τις δικές του υποψηφιότητες. 

ο βιογράφος Ρίτσαρντ Χολµς, οι ιστορικοί Λίζα Τζαρντίν 

Γουόρνερ. Έτσι προέκυψε µια ωραία, όσο και «περίεργη» 

λίστα, που έχει µεγάλη γκάµα. To Μουσείο της Ακρόπολης 

συστήνεται ως εξής: «Πάνω στον αρχαίο δρόµο που οδηγεί 

Παρθενώνας δεσπόζει στην πόλη της Αθήνας, βρίσκεται το 

λαµπερό νέο σπίτι που στεγάζει τα πιο διάσηµα έργα του 

κλασικού πολιτισµού. Εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες 

έρχονται κάθε χρόνο να δουν τα καλλιτεχνικά θαύµατα ενός 

ένδοξου παρελθόντος, τα οποία στέκονται σε αίθουσες 

πληµµυρισµένες από φυσικό φως και µε µια εντυπωσιακή 

θέα στον αρχαίο ναό». 

Museum of Moving Image της N. Υόρκης (22η), το Μουσείο 

Αίγυπτο (38η)... 

Αλλά και µερικά πολύ ιδιαίτερα, µικρότερα µουσείο, που 

απευθύνονται σε ειδικό κοινό, όπως του Μποµπ Μάρλεϊ στο 

(44η) και το περίφηµο Country Music Hall of Fame στο 

Νάσβιλ (50ή θέση). 


